
 



 

 



 

 



 

 



 

गोंड 

प्रस्तावना : 

महाराष्ट्रातील केवळ ववदर्ाातच नव्हे तर र्ारताच्या मध्यप्रदेश, ओररसा, 

बिहार, झारखंड अशा सवाच पहाडी व जंगली र्ागात ‘गोंड’ ही आददवासी जमत 

राहत असल्याच ेददसनू येते. ववदर्ाातील गडचचरोली, यवतमाळ, अमरावती ह्या 

जजल्ह्यात प्रामखु्याने लोकांची वस्ती आहे. गोंड ही ववदर्ाातील नव्हे तर 

महाराष्ट्रातील अनसुचूचत जमातीमधील एक प्रमखु जमात आहे. गोंड ही 

ववदर्ाातील नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अनसुचूचत जमातीमधील एक प्रमखु जमात 

आहे. गोंड, राजगोंड, माडडयागोंड, गोंडगोवारी, कोमा, नागवंशी, वाडरे्ारीया, 

धोिा, धलुलया कोलार्तूा यासारखे ५५ ववलर्न्न नावान े संिोधण्या जाणा-या 

उपजमातीमध्ये ववदर्ाातील गोंड जमात ववर्ाजजत झाली आहे. र्ारतातील गोंड 

जमातीतील अंतर्ुात असणा-या जवळपास सवाच उपजमाती चंद्रपरू-गडचचरोली 

जजल्ह्यात पहावयास लमळतात. 

 र्ारतातील ज्या जमातींना आददवासी  म्हणून ओळखल्या जाते. त्यापकैी 

गोंड ही एक जमात होय. ती एक अनाया जमात असनू द्रववडीयन वंशगततील 

मानली जाते. ही जमात ज्या र्पू्रदेशात िहुसंख्येने राहते व तेथ ेततन ेअनेक वर्ष े

राज्य केले. त्या र्पू्रदेशाला ‘गोडवन’ या नावान ेओळखल ेजाते. र्ौगोललकदृष्ट््या 

हा प्रदेश नदीपासनू दक्षिणेस गोदावरी पयतं व पवेूस छत्तीसगडपासनू पजचचमेस 



खानदेशपयतं पसरलेला आहे. गोंड स्वत:ला कोयवंशी कोयतूर म्हणवनू घेतात. 

त्याची संस्कृती ही कोयतूर म्हणवनू घेतात. त्याची संस्कृती ही ;कोयतूर संस्कृत 

या नावान ेओळखल्या जाते. गोंड ही एक जात नसनू तो अनके उपजाती लमळून 

िनलेला समाज आहे. गोंड हे एक आयापवूा काळापासनूच या देशाच ेमळू तनवासी 

असनू राजा दोराय यान ेइ. स. ३८२ मध्ये गोंडवन साम्राज्याची स्थापना केली 

आणण त्याच्या शवेट १८५० मध्ये शंकरशहाच्या िललदानानतंर झाला. त्याची नोंद 

पाचचत्य संशोधक सर कतनहंां यांनी घेतली.  

 ‘गोंड या शब्दाची उत्पती ‘कोंड’ या शब्दाचा अपभं्रश होऊन तनमााण झाली 

असे. रे. दहस्लॉप मानतात. तेलगु र्ार्षतेील कोंडा यांचा अथा पवात ककंवा पहाड 

असा होतो. या अथाान ेपवााताच्या पहाडाच्या आश्रयान ेवास्तव्य करणारे व एका 

ववलशष्ट्ट धमासंस्कृतीच ेरिण करणारे लोक हे ‘कोंड’ होत. पढेु त्याचा अपभं्रग 

होवनू गोंड हा शब्द आला. गोंड हे नाव दहदंनुी त्या लोकांना ददले असल्याचा 

उल्लेख महाराष्ट्र स्टेट गझटेीयरमध्ये आढळतो. काही मानवशास्राच्या 

अभ्यासकांनी गोंड या जमातीच्या उपत्तीसंिंधी शास्रीय अभ्यास करून 

पढुीलप्रमाणे तनष्ट्कर्षा काढले आहेत. मानवशास्ताराच्या अभ्यासकंच्या मत,े 

गोंडाचा इततहास फार प्राचीन आहे. आयांच ेर्ारतात आगमन होण्यापवूी गोंड 

द्रववडांची फार मोठमोठी नगरे होती. एवढेच नव्हे, तर त्यांच ेप्रर्ावी असे राज्यही 

होते. असा उल्लेख ऋग्वेदातील काही ऋचांमध्ये असल्याच ेददसनू येते. अयााच्या 

आगमानामळेु गोंड –द्रववडी संस्कृती पार उध्वस्त झालो पररणामी गोंडाना 



स्वरिणासाठी घनदाट जंगलात पळून जावे लागले. अशाप्रकारे एकेकाळी ते 

राज्यकते असल्यामळेु गोंडाना ‘राजगोंड’ या नावानेही संिोधल्या जात होते. 

गोंडामधला पराक्रमी राजा संग्रामशहा यांचा मध्य र्ारतातील कारकीदा इततहास 

प्रलसद्ध आहे. त्यांनी अनेक ककल्ले िांधले. गोंडी राज्याचा ववस्तार दरूवर केला. 

लशरपरू, िल्लारशा, चंद्रपरू, गंडमग्ला देवगड आणण नागपरू या दठकाणी असलेले 

ककल्ल्यांच ेअवशरे्ष आणण लशल्प आजच्या गोंडाच्या वरै्वी राजकीय अजस्तत्वाची 

आणण समदृ्ध संस्कृतीची साि देतात. ददनाकं १८ सप्टेंिर १८५७ साली ज्यांना 

तोफेच्या तोंडी िांधनू इंग्रजांनी उडववले ते शहीदवीर वपता-परु शकंरशहा आणण 

रघनुाथशहा हे नागपरुच्या गोंड घराण्यातील प्रमखु परुुर्ष होते. नागपरू शहरात 

रघजुी र्ोस्ल्याची सत्ता प्रस्थावपत होण्यापवूी गोंड राजे राज्य करीत होते. जनु्या 

नागपरेु शहरातील ककल्ला हा गोंडाचा ककल्ला हा त्यांच्या राजघराण्याची साि 

देतात. अहेरीमधील घोटच ेगोंड वीर िािरुाव शडेमाके यान ेइंग्रजाववरुद्ध उठाव 

केल्यािद्दल २५ ऑक्टोिर १८५७ ला चंद्रपरुच्या गोंड राजाच्या ककल्ला असलेल्या 

पररसरात वपपंळाच्या झाडाला लटकावनू फाशी ददली. हे झाड अजूनही गोंड 

आददवासीच्या हुतात्म्याला मानाचा मजुरा करीत आहे. चंद्रपरू मधील र्द्रावती 

तालकु्यातील गोंडाच्या िरेच समस्या आहे.  

 वर उल्लेणखत चचावरून गोंड हे द्रववडीयन वंशाच े आहेत, हे मन 

मानवशास्राच ेअभ्यासक करतात. त्यात रसेल व दहरालाल यांचा प्रामखु्याने 



समावेश होतो. तसेच त्यांची राजघराणी ही होती हे वरील इततहासावरून स्पष्ट्ट 

ददसते.  

 

गोंडाचे समाजिक सघंटन : 

१) गोंडाच्या उपिमाती : 

गोंड ही एक सलग जात नसनू तो एक व्यापक समाज आहे. आणण अनेक 

पोटजाती लमळून िनलेला आहे. गोंड हे ह्या र्मूीच ेमळू तनवासी आणण स्वामी 

असनू आयाापवूी त्याची येथे वसाहत होती. हे आर. जी. मजुूमदार यांनी स्पष्ट्ट 

केले  आहे. संपणूा र्ारतात गोंड ही आददवसी जमात समुारे ५० उपजातीमध्ये 

ववर्ाजीत आहे. गोंडाच्या पढुील पोटजाती आहेत. राजगोंड, माडडयागोंड, 

चरूगोंड, नाईकगोंड, कोरकूगोंड, गाखल्यागोंड, प्रधानगोंड, मनैागोंड, कोयतूगोंड, 

कुरकुगोंड, मछवारगोंड, र्रैागोंड, बिईवारगोंड, कोपागोंड, धनवारगोंड, 

िनैागोंडम आणाररयागोंड इत्यादी.  

राजगोंड हे राजवंशीय असल्यामळेु हे स्वत:ला इतर गोंडापेिा उच्च  शे्रष्ट्ठ 

समजतात. हे सामाजजक सत्य आहे.  

२) गोंड कुटंुब : 

गोंड आददवासी कुटंुिे हे प्रामखु्याने झोपड्यामध्ये राहतात. िहुतेक 

जंगलात मध्येच त्यांच ेवास्तव्य असल्यामळेु लाकूडफाटा, िांि ूवाळलेले गवत 

यासारख्या जंगलात सहज उपलब्ध असणा-या सादहत्यांचा उपयोग करून त े



झोपडी तनमााण करतात. त्यांची झोपडी साधारणत: १५-२० फुट खोलीच्या 

रंुदीएवढी असत.े जंगलामधील गोंडाची वस्ती ववरळ असते. म्हणज े एका 

दठकाणी झोपड्यांची वस्ती असत.े गोंडामध्ये वपतसृत्ताक व वपतवंृशीय 

कुटंुिपद्धती आहे. वववाहानतंर वध ू ही वराच्या घरी तनवासासाठी जात 

असल्यामळेु वपतसृ्थानीय कुटंुिपद्धती अजस्तत्वात आली. ववदर्ाातील गोंड 

जमातीमध्ये घरजावई करून घेण्याची प्रथा अएह. तसेच मामेिदहणीशी वववाह 

करणे हा आदशा वववाहप्रकार मानला जातो. गोंडामध्ये साधारण एक 

वववाहपद्धती रूढ आहे. परत ूगोंड जमातीत िहुपत्नीत्वाच्या प्रथेलाही मान्यता 

प्राप्त झालेली आहे.  

गोंडामध्ये सामान्यपान ेिहुमलु्य देऊन वववाह केला जातो तरीही वध ूप्राप्त 

करण्याच्या पद्धती म्हणून अपहरण वववाह, परीवविा वववाह, सहपलायन 

वववाह, सेवावववाह या पद्धतीदेखील प्रचलीत आहे. गोंडामध्ये ववधवांच्या 

पनुवववाहाला समाजमान्यता आहे. वववाह ववधी वरच्या घरी पणूा केला आजतो 

वववाहानंतर पती-पत्नीला घटस्फोट देण्यासदेखील समाज मान्यता आहे. परंत ु

घटस्फोट घेण्यासाठी पंचायतीची संमती लमळणे आवचयक असते. या 

पद्धतीमध्ये घटस्फोटाचं ेतनयंरण पंचायतीद्वारे होत.े त्यांच्यात िालवववाह होत 

नाहीत.  

३) गोंड  जमातीत कुलसंघटनेला ववशरे्ष महत्व आहे. र्रतातील संपणूा गोंड जमात 

चार प्रमखु प्रेटरीमध्ये (गटामध्ये) ववर्ाजजत आहे. उदा. चारदेव (नालवान) 



पाचदेव (सेवान) सहादेव (सारवान) साहादेवे (एडवान) हे सवा िदहवीवाही समहू 

आहेत. एका गटात अनेक कुळाचा ककंवा गौराचा समावेश असतो. उदा. महादेव 

गटामध्ये आराम, मसराम, गेदाम्क लोडसास, कोरोिाम, होर्षम इत्यादी कुळे 

येतात. प्रत्येक कुळांच ेएक कुलचीत असत.े पश,ु पिी, झाड, तनजीव वस्तू यांचा 

कुलचचन्हात समावेश करतात. ही कुलचचन्हे अंगावर गोंदवनू घेतात. गोटूलाच्या 

लर्तंीवर कुलचचन्हाच ेचचर ेकोरली जातात. यालशवाय सण व उत्सव ते पाळतात. 

सणाला ते पंडूम म्हणतात. शतेीत िी परेणे, नवीन धान्याच ेपीठ करणे, नवीन 

फळ काढणे व खाणे इत्यादी सवा गोष्ट्टीसाठी पंडूम असतात. हे सामदुहकररत्या 

सवा गावसण साजरे करतात. ‘दसरा’ हा त्यांचा सवाात प्रमखु सण असनू अनेक 

माडडयागोंड आपआपल्या गावातून नाचत-गात उत्साहान े अहेरीला जातात व 

त्यांच े परंपरागत राजे समजले जाणारे अहेरी जमीनदार याच े दशान े घेतात. 

नजराणा वाहतात. महराजांची मोठी लमरवणकू पालखीतून काढतात व गडअहेरी 

या स्थानावर पजूा होत.े एटापल्ली, र्ामरागड ववर्ागाच ेचार ववर्ाग ककंवा प्टी 

पाडलेले आहेत. दसऱ्यानंतर प्रत्येक प्टी त्यांच्या सोयीनसुार पजूा होत.े 

होळीच्या सणसदु्धा महत्वाचा समजण्यात येतो. 

४) गोंड जमातीच्या सामजजक जीवनाला परंपराची झालर ददसते. त्यानंी आपल्या 

परंपरा जपनू ठेवल्या आहेत. गोंड जमातीतील माडडया व मरुीया या 

उपजमातीमध्ये यवुागहेृ पद्धती ककंवा शयनगहृ व्यवस्था रूढ आहे. त्याच े

यगुागहृ हे ‘गोटूल’ पद्धती ककंवा शयनगहृ रूढ आहे. नावाच ेअसते. गोटूलाची 

इमारत ही गावाच्या सीमेवर असत.े काही दठकाणी ती गावाच्या मध्यघागीही 



ददसनू येते. सायंकाळच ेजेवण आटोपल्यानंतर दो यवुक प्रथम जाऊन यगुागहृात 

रणलशगं फंूफतात. त्याच्या आवाजािरोिर गावातील सवा यवुक-यवुती हातची 

कामे वप्रयकर आपल्या प्रेयसीला वनफुलाच्या नावाने हाक मारतो. आपल्या 

वप्रयसीला कंगवा रे्ट देतो. तो कंगवा पे्रयसी आपल्या पे्रमाच ेप्रततक म्हणून 

केसामध्ये लावनू लमरवीते. एकपेिा जास्त कंगवेही राहू शकतात. या दठकाणी 

अनीतीला उते्तजन ददले जात नाही, तर हारूण तरुणीच्या प्रमेाचा शवेट 

वववाहामध्ये होतो. गोटूलाची  

५) ववदर्ाातील गोंड या जमातीला धमा आणण कला हे अलर्न्न अंग आहेत. 

त्यांच्या संपणूा समाजजीवनाच्या ककया या धालमाक ववधीनसुारच पार पाडल्या 

जातात. ववदर्ाातील गोंड हे लडददवाच ेव महादेवाच ेर्क्त आहेत असे ददसनू 

येते. काही गोंड त्याला ‘लर्वसेन’ असेही गोंड िडादेवाच ेव महादेवाच ेर्क्त 

आहेत असे ददसनू येते. काही गोंड त्याला संिोधले जातात. सवासाधारणपणे 

मुंड आणण द्राववडी र्ार्षागटात मोडणारे िहुताशं आददवासी िडादेवाच ेम्हणजेच 

महादेवाच े व कालीदेवीच ेर्क्त आहेत. त्यांना ववववध नावान ेओळखले जाते. 

गडचचरोली जजल्ह्यातील गोंड त्याला ‘परसापेन’ म्हणून ओळखल्या जातात. 

‘ललगंोदेव हा ईचवराचा पे्रर्षक असनू अकाली त्याची िदहण आहे. असे मानले 

जाते. माडडया गोंडाचा समाजरचनेचा आदह्र ‘देवगट’ असनू चारदेव, पाच देव, 

पाचदेव, सहादेव, िारादेव  पजूणारे प्रकार असनू त्यावर गोर आधाररत 

असतात. गोंड हा तनसगााचा सातनध्यात राहत असल्यान े ते तनसगापजूक 



आहेत. ते पंचमहार्तूांची (पथृ्वी, आप, तेज, वाय व आकाश) पजूा करतात. 

पवात, नदी, चंद्र, सयूा इत्यादींचा त ेपजूा करतात. या सवा गोष्ट्टी परमेचवर 

स्वरूप माननू त्यांच्या संहारक सामथ्यााची जाणीव मनात ठेवनू त्यांच्या 

प्रसन्नतेची पजूा केली जात.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भद्रावती तालुक्यातल्या गोंड आदीवासीच्या समस्या : 



१) भद्रावती तालकु्यातल्या गोंड आदीवासीच्या सामाजिक सांस्कृततक समस्या : 

र्ारतीय समाजाच्या घटक असलेला गोंड हा ककतीही दगुाम र्ागात असला 

तरी आता ववलर्न्न करणामळेु त्यांच्या शासकीय यंरणेशी व सरकारी कमाचा-

यांशी संिंध येणे अपररहाया आहे. र्द्रावती या सरकारी कमाचारी व ब्रम्हा 

समहुाच्या लोकांशी वाटते. नव्हे हा सवाच अददवासीची समस्या आहे. 

प्रामाणणकपणे, सदाचाराने व सचोतीन े जीवन जगणा-या या जमातीत 

आधतुनकतेच्या नावावर सहा, जगुार अनतैतकता, भ्रष्ट्टाचार व दगुुाणांचा 

लशरकाव आपल्या जमातीमध्ये झाला असे या जमातींना वाटे. िाहेरून आलेले 

सरकारी कमाचारी त्याच्या तनमाळ संस्कृतीकड ेदवुर्षत नजरेन ेपाहतात. एवढेच 

नव्हे, तर कधी त्यांच्या चाररत्र्यावर हात घालायला मागेपढेु पहात नाहीत. 

त्यांच्या सधुारणेसाठी गेलेले असे कमाचारी त्यांच्या कायाातील िाधंा ठरतात. 

यवुागहृासारखी संस्कृती नष्ट्ट होण्याच्या मागाावर आहे. त्याच ेमखु्य कारण 

िाहेरी लोकांच्या दवुर्षत नजरा हेच आहे. या िाह्य लोकांनी जसे सावकार, 

ठेकेदार, जमीनदार, जंगल, अचधकारी र्द्रावती खात्याच ेकमाचारी यांनी गोंड 

जमातींना काही देण्यापेिा त्यांच ेशोर्षणच जास्त केले असा त्याचंा अनरु्व 

कमाचारी यांनी गोंड जमातींना काही देण्यापेिा त्यांच ेशोर्षणच जास्त केले 

असा त्यांच्या अनरु्व सागंतो. त्यामळेु ‘र्ीक नको, पण कुरा आवर’ अशी 

गत शासकीय योजनाचंी झाली आहे.  



र्द्रावती तालकु्यातील समस्या ही गोंड आददवासी जमातीची प्रमखु 

समस्या आहे. जंगल व्याप्त िेरात शतेीयोग्य जलमनीवर गोंड लोक शतेी 

करतात. परंतु अलशक्षितपणामळेु त्यांची नोंद शासनाच्या दप्तरी होत नव्हती. 

उलट व्यापारी व जमीनदार स्वत:शतेी करीत नसतील, परंत ुसंिंचधत जमीन 

आपल्या नावाने करून होत. त्यामळेु परंपरागत शतेी करीत असनूही न्यायाने 

तो त्या जलमनीचा मालक िन ू शकत नव्हता. आता जंगलाववर्षयक 

कायद्यांमळेु त्यांची जमीन ही जंगल खात्याची असल्याच ेददसते. पारंपाररक 

जमीन गेल्यामळेु आपल्या पोटाची र्ाकर गेली असे त ेसमजतात. अजूनही 

या िेरात मजूर म्हणून हाताला काम लमळत नाही. जंगलाच ेकायदे जायच िनले 

आहेत. जंगल खात्याची कामे ठेकेदारी पद्धतीन े केली जात असल्यामळेु 

ठेकेदारांनी  

तनष्कर्ष : 

गोंडवाना ववद्यापीठातील चंद्रपरू गडचचरोली जजल्हा व आददवासींना 

जजल्हा म्हणून ओळखल्या जातो. गडचचरोली मध्ये माडडया गोंड ही जमात आहे. 

चंद्रपरू मध्ये राज गोंड आणण इतर गोंड आहे. तसेच काही प्रमाणात िंजारा, 

कोलाम, मादगी, मांग या सारख्या जमाती व्यास्तव्यास आहेत. सदर संशोधनात 

र्द्रावती तालकु्यातील गोंड आददवासीच्या सामाजजक समस्यची अध्ययन 

केल्यामळेु त्याच्या, सामाजजक, आचथाक, राजकीय, सांस्कृततक, र्ौगोललक, 

घटकांचा पररपणूा अभ्यास संशोधकाला करावा लागतो. या संशोधना माफा त प्राप्त 



झालेली मादहती शासनाच्या आददवासी समाज कल्याण तसेच इतर कल्याणकरी 

योजना रािववण्यात येतात. त्यामध्ये चंद्रपरू जजल्ह्यातील र्द्रावती तालकु्यात 

वास्तव्यास असलेले गोंड आददवासी यांच्या सामाजजक जीवनाची आणण 

प्रचनांची सोडवनू होण्यामध्ये हातर्ार लागतो. प्रस्ततु संशोधनात आददवासी 

समदुायाचा जो अभ्यास गोंडवाना ववद्यापीठ्याच्या िी. ए. र्ाग-३ मध्ये 

अभ्यास क्रमात समाववष्ट्ठ आहे. त्यांची प्रात्यक्षिक मादहती व जवळून 

अभ्यास करता आला.  
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